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Περίληψη: Η έρευνα πάνω στις ιδιαιτερότητες των παιδιών µε αυτισµό έχει συµβάλει στην ανάπτυξη 
ειδικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας παρέχει στους µαθητές 
τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το υπό µάθηση αντικείµενο σε ένα σαφές περιβάλλον µε οπτική 
υποστήριξη του γλωσσικού περιεχοµένου. Στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΕΡ-∆ΟΜΗ» αναπτύχθηκε 
λογισµικό που στοχεύει να δηµιουργήσει συνθήκες προσαρµογής σχετικά µε τη χρησιµοποίηση οπτικών 
ερεθισµάτων που διευκολύνουν την επικοινωνία. Το λογισµικό προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη 
δυνατότητα να δηµιουργεί µια µεγάλη ποικιλία ασκήσεων για την κατανόηση προµαθηµατικών εννοιών. 
Προτείνεται να διδάσκονται συγκεκριµένες έννοιες που εξελικτικά είναι οι πλέον σηµαντικές µε 
δοµηµένο τρόπο έτσι ώστε να οικοδοµείται σταδιακά η γνώση για τον κόσµο που περιβάλλει το παιδί µε 
αυτισµό και τον οποίον στη συνέχεια θα µπορεί να ελέγξει στο επίπεδο της δυνατότητάς του. Το 
λογισµικό LT125-ThinkingMind έχει αξιολογηθεί από εκπαιδευτικούς µε θετικά αποτελέσµατα ως προς 
την παιδαγωγική προσέγγιση, την ποιότητα του περιεχοµένου και της αλληλεπίδρασης. 

 
 
Τα παιδιά µε αυτισµό, που στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν και νοητική καθυστέρηση, έχουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες στο γνωστικό τοµέα που καθιστά την εκπαίδευσή τους ένα δύσκολο και 
προκλητικό έργο για τους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα πάνω στις γνωστικές δυσκολίες αλλά και τις 
ιδιαιτερότητες των παιδιών µε αυτισµό έχει συµβάλει στην ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων και αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι ο µοναδικός τρόπος αντιµετώπισης των 
πολλών και σύνθετων προβληµάτων αυτής της οµάδας των µαθητών πραγµατοποιείται µέσα από 
την κατάλληλη εκπαίδευση (Cumine et al., 2000). Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
συµβάλλει ιδιαίτερα στην πρόσβαση των µαθητών αυτών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον παρέχοντας 
τους τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το υπό µάθηση αντικείµενο σε ένα σαφές και ξεκάθαρο 
περιβάλλον όπως είναι ο υπολογιστής µε το κατάλληλο λογισµικό που προσφέρεται για οπτική 
υποστήριξη του γλωσσικού περιεχοµένου (Powell, 2001). 
 

 

Σχήµα 1. Το λογισµικό LT125-ThinkingMind: περιβάλλον εκπαιδευτή. 
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Στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΕΡ-∆ΟΜΗ: αναβάθµιση και επέκταση του θεσµού της 

εκπαίδευσης ατόµων µε αυτισµό στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ 
ΙΙ, αναπτύχθηκε λογισµικό που στοχεύει να δηµιουργήσει συνθήκες προσαρµογής σχετικά µε τη 
χρησιµοποίηση οπτικών ερεθισµάτων που διευκολύνουν την επικοινωνία. Το λογισµικό LT125-
ThinkingMind προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δηµιουργεί µε εύκολο τρόπο, µια 
εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία σύνθετων ασκήσεων για την κατανόηση προµαθηµατικών εννοιών. 

Το λογισµικό LT125-ThinkingMind περιλαµβάνει το περιβάλλον του εκπαιδευτή στο οποίο 
σχεδιάζεται η µαθησιακή δραστηριότητα και το περιβάλλον του µαθητή όπου αυτός καλείται να 
εργαστεί και να λύσει την άσκηση που δηµιουργεί ο εκπαιδευτής. Στο περιβάλλον του ο 
εκπαιδευτής, µπορεί να επιλέξει από ένα έως και τέσσερα σχήµατα (χαµαιλέων, πίθηκος, τουκάν, 
φώκια), επιλέγοντας ένα από τέσσερα χρώµατα και ένα από τέσσερα µεγέθη γι’ αυτά. Τα τοποθετεί 
σε µία από πέντε σηµεία-θέσεις σε σχέση µε ένα ή δύο αντικείµενα (αυτοκίνητο, ελικόπτερο, τρένο, 
σπίτι) επιλέγοντας ένα από τέσσερα χρώµατα για το καθένα (Σχήµα 1). 

Στο παιδί µε σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή προτείνεται να διδάσκονται συγκεκριµένες 
έννοιες που εξελικτικά είναι οι πλέον σηµαντικές µε δοµηµένο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι οικοδοµεί σταδιακά τη γνώση του για τον κόσµο που τον περιβάλλει και τον οποίον στη 
συνέχεια θα µπορεί να ελέγξει στο επίπεδο της δυνατότητάς του. Η κατηγοριοποίηση των εννοιών 
που πρέπει να διδαχθούν παρουσιάζεται στον πίνακα 1.  

Η µάθηση για το µαθητή µε σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή ακολουθεί τα ίδια 
αναπτυξιακά στάδια µε εκείνα των φυσιολογικών παιδιών. Ο µαθητής κατακτά πρώτα τις έννοιες 
των αντικειµένων και των διαφορετικών γεγονότων που συµβαίνουν στο περιβάλλον του και στη 
συνέχεια µπορεί να επεξεργαστεί έννοιες υψηλότερου επιπέδου όπως αυτές του µεγέθους και του 
χώρου, για να περάσει στη συνέχεια σε πιο αφηρηµένες όπως τις έννοιες του χρόνου, της 
κατεύθυνσης κλπ (Boehm, 1967). Η ακολουθία των εννοιών όπως προτείνεται να διδάσκονται 
φαίνεται στο διάγραµµα 1. 

Για παράδειγµα, έστω ότι ο µαθητής βρίσκεται στο στάδιο της αναγνώρισης θέσης «πάνω 
στο». Αυτό σηµαίνει ότι: 
• Αναγνωρίζει σχήµατα όπως φώκια, τουκάν, πίθηκος, σπίτι (στάδιο αναγνώρισης αντικειµένου), 
• Κάνει τη διάκριση µεταξύ των σχηµάτων (στάδιο διάκριση ενός αντικειµένου µεταξύ 2-4 

διαφορετικών αντικειµένων) 
• Οµαδοποιεί σχήµατα (οµαδοποίηση (>1) οµοίων µεταξύ 2-4 διαφορετικών αντικειµένων),  
• ∆ιακρίνει τα αντικείµενα ανάλογα µε το µέγεθός τους (διάκριση µικρού / µεγάλου αντικειµένου 

για 2-4 ίδια αντικείµενα (σε διαφορετικά µεγέθη), διάκριση µεγέθους ενός αντικειµένου µεταξύ 
2 διαφορετικών αντικειµένων διαφορετικού µεγέθους, διάκριση µεγέθους ενός αντικειµένου 
µεταξύ 3-4 διαφορετικών όπου τα άλλα δύο έχουν το συµπληρωµατικό µέγεθος) 

• Οµαδοποιεί τα αντικείµενα ανάλογα µε το µέγεθός τους (οµαδοποίηση (>1) µικρών / µεγάλων 
µεταξύ 3-4 ίδιων αντικείµενων (σε διαφορετικά µεγέθη)),  

• Έχει κατακτήσει την έννοια «µέσα στο» και του ζητείται να µάθει την έννοια «πάνω στο». 
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 ΣΧΗΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑ 
Α
Ν
Α
Γ
Ν
Ω
Ρ
ΙΣ
Η

 Μόνο ένα αντικείµενο  Μέσα στο 

Πάνω στο 

Κάτω από 

Κόκκινο  

Μπλε  

Πράσινο 

∆
ΙΑ
Κ
Ρ
ΙΣ
Η

 

∆ιάκριση ενός 
αντικειµένου µεταξύ 
2-4 διαφορετικών 
αντικειµένων 

∆ιάκριση µικρού / 
µεγάλου αντικειµένου 
για 2-4 ίδια 
αντικείµενα (σε 
διαφορετικά µεγέθη). 

∆ιάκριση µεγέθους 
ενός αντικειµένου 
µεταξύ 2 
διαφορετικών 
αντικειµένων 
διαφορετικού 
µεγέθους. 

∆ιάκριση µεγέθους 
ενός αντικειµένου 
µεταξύ 3-4 
διαφορετικών όπου τα 
άλλα δύο έχουν το 
συµπληρωµατικό 
µέγεθος. 

∆ιάκριση 
αντικειµένου µεταξύ 2 
που το ένα είναι 
«µέσα στο» και το 
άλλο «πάνω στο». 

∆ιάκριση ενός 
αντικειµένου µεταξύ 3 
που το ένα είναι 
«µέσα στο», το άλλο 
«πάνω στο» και το 
τρίτο «κάτω από». 

∆ιάκριση του 
κόκκινου 
αντικειµένου µεταξύ 
2-4 που τα άλλα δεν 
είναι κόκκινα. 

∆ιάκριση του µπλε 
αντικειµένου µεταξύ 
2-4 που το άλλα δεν 
είναι µπλε. 

∆ιάκριση του 
πράσινου 
αντικειµένου µεταξύ 
2-4 που το άλλα δεν 
είναι πράσινα.  

Κ
Α
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Η
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Ο
Ρ
ΙΟ
Π
Ο
ΙΗ
Σ
Η

 

Οµαδοποίηση (>1) 
οµοίων µεταξύ 2-4 
διαφορετικών 
αντικειµένων.  

Οµαδοποίηση (>1) 
µικρών / µεγάλων 
µεταξύ 3-4 ίδιων 
αντικείµενων (σε 
διαφορετικά µεγέθη).  

Οµαδοποίηση (>1) 
αντικείµενων µεταξύ 
3-4 που κάποια είναι 
«µέσα στο» και άλλα 
«πάνω στο».  

Οµαδοποίηση (>1) 
αντικείµενων µεταξύ 
3-4 που κάποια είναι 
«µέσα στο», άλλα 
«πάνω στο» και άλλα 
«κάτω από». 

Οµαδοποίηση (>1) 
κόκκινων 
αντικειµένων µεταξύ 
3-4 (ένα τουλάχιστον 
µη κόκκινο).  

Οµαδοποίηση (>1) 
µπλε αντικειµένων 
µεταξύ 3-4 (ένα 
τουλάχιστον µη 
µπλε).  

Οµαδοποίηση (>1) 
πράσινων 
αντικειµένων µεταξύ 
3-4 (ένα τουλάχιστον 
µη πράσινο). 

Πίνακας 1. Έννοιες για διδασκαλία από το λογισµικό LT125-ThinkingMind.
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∆ιάγραµµα 1. Η σειρά των εννοιών που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη χρήση του λογισµικού 
LT125-ThinkingMind 
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Το σχήµα 2 δείχνει το περιβάλλον του µαθητή σε δύο παραδείγµατα του παραπάνω 
επιπέδου. Ο µαθητής καλείται την πρώτη φορά να τοποθετήσει τη φώκια (και όχι τον πίθηκο) µέσα 
στο σπίτι, ενώ τη δεύτερη να τοποθετήσει τη φώκια (και όχι το τουκάν) πάνω από το σπίτι. 

 
Σχήµα 2. Το λογισµικό LT125-ThinkingMind: περιβάλλον µαθητή. 
 

Το λογισµικό LT125-ThinkingMind έχει αξιολογηθεί από εκπαιδευτικούς µε θετικά 
αποτελέσµατα ως προς την παιδαγωγική προσέγγιση, την ποιότητα περιεχοµένου και 
αλληλεπίδρασης (Λαδιάς κ α., 2009). Έχει επίσης εφαρµοστεί πιλοτικά από εκπαιδευτικούς σε 
µαθητές και εφήβους µε θετικά πρώτα αποτελέσµατα. 
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